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Sammanfattning  
 

I denna studie undersöks tio utvalda förskollärares uppfattningar om begreppet fysisk aktivitet 

samt deras uppfattningar om vilka förutsättningar barn i ålder 1-5 i förskolan har till att utöva 

fysisk aktivitet när det gäller resurser såsom miljö, tid, material och personaltäthet. I studien 

tas det del av tidigare forskning kring fenomenet, olika perspektiv på och förutsättningar för 

fysisk aktivitet behandlas.  

Studien genomfördes genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tio förskollärare på 

fyra olika förskolor. Frågorna som ställdes tog sin utgångspunkt i syftet och frågeställningarna 

för studien. Studien har en fenomenografisk ansats vilket innebär att det som varit centralt i 

undersökningen har varit att ta reda på variationer i uppfattningarna av fenomenet fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att de tio utvalda förskollärarna har olika uppfattningar om vad 

begreppet fysisk aktivitet innebär. Det synliggörs även att förskollärarna uppfattar att barnen 

har olika förutsättningar för att utöva fysisk aktivitet på de olika förskolorna. Vidare 

framkommer likväl att det är upp till var och en som förskollärare att skapa förutsättningar 

samt att göra vad man kan av de resurser man har. Emellertid framgår att förskollärares 

kunskap kring fysisk aktivitet anses vara lågprioriterad samt att det förekommer en brist på 

personal vilket är en säkerhetsfråga i utförandet av fysisk aktivitet.  
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Förord 
 

Vi är två förskollärarstudenter som går lärarutbildningen med inriktning på lek, rörelse, idrott 

och hälsa. Idag har man beslutat att lägga ner denna inriktning på grund av att den nya 

utbildningspolitiken innebär en ökad satsning på de äldre barnen och en minskning för de 

yngre barnen inom lek, rörelse, idrott och hälsa. Beslutet om att lägga ner inriktningen samt 

det minskade fokuset på fysisk aktivitet i läroplanen, gav oss idén till att göra en 

undersökning med ett antal förskollärare kring ämnet fysisk aktivitet. Vi finner det intressant, 

att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur ett antal förskollärare uppfattar begreppet 

fysisk aktivitet samt vilka förutsättningar de uppfattar att barn i förskolan i åldern 1-5 år har 

till fysisk aktivitet. Studien har bearbetats fram gemensamt av båda författarna samt att det 

tagits ett ömsesidigt ansvar av de olika textavsnitten samt det insamlade materialet.  

Vi vill passa på att tacka de tio förskollärare som ställt upp i vår studie, utan er hjälp hade vi 

inte kunnat genomföra studien. Vi vill även tacka våra två handledare Lars Kristén och 

Kristina Holmberg för er feedback och ert stöd genom hela processen.  
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1. Inledning 
 

Ericsson (2003) menar att en ökad dos av fysisk aktivitet kan leda till positiva vinster för barn. 

De kan få lättare för att koncentrera sig samt öka sin förmåga att lära sig nya saker. Genom att 

barn rör på sig får de lättare att ta till sig nya kunskaper och färdigheter. Ericsson (2012) visar 

genom sin rapport av slutresultatet från Bunkeflostudien att barn som får utökad fysisk 

aktivitet utvecklar sin motorik samt ökar sina möjligheter till inlärning. Läroplanen för 

förskola (Lpfö, 2010) betonar leken som en viktig del i barns kunskapsutveckling. Genom att 

barn leker något som upplevs meningsfullt för dem tar de till sig ny kunskap, därmed är det 

viktigt att den pedagogiska verksamheten genomsyras av barnens olika intressen. Persson 

(2010) menar att leken är det huvudsakliga som barn ägnar sig åt på förskolan, i både inne – 

och utemiljö, samt att leken kan innebära både lite och mycket fysisk aktivitet beroende på sin 

karaktär. Lpfö (2010) menar att eftersom den fria leken utgör den största delen av barnens dag 

får den en betydande roll för barns rörelse. Engström (2011) påpekar dock att uteleken 

minskat bland barn eftersom möjligheterna till att utöva den har begränsats på grund av olika 

faktorer, såsom en utökad trafik samt en utvecklad kommunikation som inte kräver någon 

som helst fysisk ansträngning. 

Brorsson, Lundgen och Olsson (2010) menar att vi utifrån ett fysiologiskt perspektiv kan 

finna en del negativa följder med fysisk aktivitet. Att sätta fysisk aktivitet i relation till ett 

fysiologiskt perspektiv innebär i stora drag att se över risker för sjuklighet och för tidig död 

vid inaktivitet. Lundvall (2004) påpekar att fysiologiskt och medicinskt sätt har vi fortfarande 

ett lika stort behov av att röra på oss, men möjligheterna till att tillfredställa det behovet har 

idag blivit färre. Författaren menar vidare att vi idag inte heller behöver använda oss av 

rörelse för att exempelvis förflytta oss någonstans, samt att dagens mest populära 

sysselsättningar inte kräver någon som helst aktivitet. Fysisk aktivitet kan medföra bättre 

resultat och prestationer (Ericsson, 2003) men kan även skapa det motsatta, det vill säga 

prestationsångest samt sämre resultat (Kostenius & Lindqvist, 2006). Enligt 

rekommendationer från Statens Folkhälsoinstitut (2011), som tagits fram gemensamt för alla 

nordiska länder, skall barn vara aktiva minst 60 minuter varje dag. Enligt Engström (2004) 

kan ett barn vara fysiskt aktivt på många olika sätt, inte enbart under strukturerade aktiviteter 

utan även spontana aktiviteter såsom att klättra i träd är att vara fysiskt aktiv. Engström 

(2011) betonar vikten av att ha en miljö som inbjuder till fysisk aktivitet, men påpekar att det 

krävs ökade resurser när det gäller exempelvis tid för att kunna uppnå detta. Vi ställer oss 
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frågan hur förskollärare uppfattar att det ser ut med förutsättningar när det gäller resurser för 

att utöva fysisk aktivitet. Uppfattar förskollärarna att det finns lokaler, material och tid för att 

utföra det?  

Läroplanen för förskola (2010) belyser att ett av förskolans strävansmål är att varje barn får 

möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga, sin kroppsuppfattning, sin förmåga att 

koordinera olika rörelser, samt att de får en förståelse för varför det är viktigt att röra på sig. 

Däremot har fokus på fysisk aktivitet i förskolan minskat i den reviderade läroplanen och man 

har istället valt att lägga större fokus på andra ämnen såsom naturvetenskap, matematik och 

språk (Skolverket, 2010). Det framgår genom en undersökning av Persson (2010) att det finns 

väldigt få studier som gjorts mellan 1995 och 2008 som berör ämnet rörelse och idrott när det 

gäller de yngre barnen. Dessa studier inriktar sig i sin tur inte heller på den fysiska aktiviteten, 

samt att studier av praktisk verksamhet som rör idrottslig verksamhet inom förskolan är 

sällsynta (Ibid). Detta bidrar till att den här undersökningen blir ännu mer intressant och 

relevant att genomföra. Det har idag börjat etablerats en del idrottsförskolor och Persson 

(2010) nämner att idrottsdidaktiken förmodligen kommer att bli mer relevant inom 

förskoleverksamheten och därmed måste även forskning inom idrott i förskoleverksamheten 

utökas. Vidare betonar författaren att kroppen har fått mycket större fokus och blivit ett mer 

angeläget ämne för människan i dagens samhälle samtidigt som vi inte behöver använda 

kroppen i lika stor grad som tidigare (Ibid). Media förmedlar i dagens samhälle en bild av 

fysisk aktivitet som något vi utövar för att bli propra och muskulösa, vilket kan ha en negativ 

inverkan på individen (Kostenius & Lindqvist, 2006). Samtidigt betonas ständigt flertalet 

väsentliga skäl för varför fysisk aktivitet är så viktigt för barnen (Engström, 2011). Bland 

annat menar Nordlund, Rolander och Larsson (1998) att fysisk aktivitet leder till att barnen får 

en bättre självkänsla. Engström (2011) betonar även att det är i miljöer som alla barn befinner 

sig, såsom förskola, som det är av största vikt att påverka barnen i rätt riktning, det vill säga 

att uppmana dem till att värna om sin kropp och hälsa genom att vara fysisk aktiva, samt att 

ge dem möjligheter till att utöva fysisk aktivitet. Vi ställer oss härmed även frågan hur 

förskollärare uppfattar begreppet fysisk aktivitet, och är mycket intresserade av att undersöka 

detta närmre.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

För att kunna vidareutveckla en pedagogisk verksamhet krävs en inblick i hur en levande och 

vardagsnära pedagogisk verksamhet ser ut. Fenomenografin har en strävan efter att skapa 

kunskap om den faktiska uppfattade verkligheten (Kroksmark, 2007). Förskollärare har i 

uppdrag att ge barnen möjlighet till att befinna sig i en miljö som inbjuder dem till att leka 

och utföra aktiviteter (Läroplanen för förskola, 2010). Hur förskollärare tar detta till sig samt 

vad de väljer att göra med det beror dels på hur de uppfattar begreppet fysisk aktivitet. Det 

beror även på hur de uppfattar att det ser ut med förutsättningar för att möjliggöra uppdraget. 

Förskollärares uppfattningar är en grund i verksamheten och därmed är det uppfattningen vi 

finner intressant att ta reda på.  

 

2.1 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att belysa hur de tio utvalda förskollärarna uppfattar begreppet 

fysisk aktivitet samt vilka förutsättningar pedagogerna uppfattar att det finns för barnen att 

utöva fysisk aktivitet i verksamheten  

2.2 Frågeställningar 

 Hur uppfattar förskollärarna vid de fyra utvalda förskolorna begreppet fysisk aktivitet? 

 Vilka förutsättningar uppfattar förskollärarna vid de utvalda förskolorna att det finns 

när det gäller tid, miljö och resurser för att utföra fysisk aktivitet med barnen? 
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3. Områdesöversikt och tidigare forskning   
 

I följande avsnitt kommer en översikt av studiens område att presenteras. En definition av 

begreppet fysisk aktivitet kommer att ges samt att olika perspektiv och förutsättningar för 

fysisk aktivitet kommer att framställas.   

3.1 Begreppet fysisk aktivitet   

I undersökningen används benämningen fysisk aktivitet och avser då definitionen som görs av 

Statens Folkhälsoinstitut (2011), det vill säga att fysisk aktivitet är ”all kroppsrörelse som är 

en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning” (s. 27). Även World Health Organization (WHO, 2012) och Raustorp 

(2004) definierar begreppet på detta sätt. Statens Folkhälsoinstitut menar även att fysisk 

aktivitet är ett övergripande begrepp som innefattar kroppsrörelser som utförs vid olika 

tillfällen genom olika övningar med kroppen, såsom lek, idrott, friluftsliv etc.  

3.2 Fysisk aktivitet i ett historiskt perspektiv 

Före 1800-talet var rörelse en naturligt stor del av vardagen, människor fick gå om de skulle 

någonstans, arbeta fysiskt om de behövde tillverka något, lägga energi på att skaffa mat etc. 

När industrialiseringen slog till i den senare delen av 1800 - talet uppfanns istället teknik som 

kunde ta över det fysiska arbetet. Med åren och utvecklingen har människan behövt anstränga 

sig allt mindre och mindre fysiskt, nya föremål uppfinns allteftersom för att människan ska 

slippa göra saker själv. Definitionen av arbete har gått ifrån att innebära fysisk ansträngning 

till att numer präglas av ett stillasittande arbete (Faskunger, 2001). Engström (2011) menar att 

den spontana fysiska aktiviteten, såsom cykling och klättra i träd har avtagit i takt med de 

senaste årtiondena. Faskunger (2001) påpekar att befolkningen erbjuds och lockas till allt vad 

det moderna livet innehåller såsom TV-tittande, TV-spel, datorer etc. Samtidigt som 

bekvämligheterna blir alltfler, blir individens möjligheter till rörelse allt färre. Engström 

(2011) betonar att den fysiska aktivitet som utövas inom skola samt inom föreningar inte 

räcker till för att täcka upp den fysiska aktivitet som uteblir genom alla stillasittande 

aktiviteter. Författaren menar vidare att det är idrottsrörelsen som står för barns fysiska 

aktivitet idag samt att åldern på barnen som blir medlemmar i en idrottsförening har sjunkit 

till åldern fem till sju år. Eftersom föreningsidrotten utgör en så stor del av barns fysiska 

aktivitet innebär det i sin tur att de barn som inte är aktiva i någon förening överlag har en låg 

fysisk aktivitet (Engström, 2011).  
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Enligt Faskunger (2001) räcker det inte att enbart ha kunskap om rörelse för att en förändring 

skall ske, det är däremot en förutsättning och grund till ett arbete mot förändring. Engström 

(2011) menar att det är i miljöer som alla barn befinner sig som det finns störst möjlighet att 

påverka i rätt riktning och att vi därmed måste bidra till en miljö som bjuder in till fysisk 

aktivitet. Detta kräver att möjligheterna som finns utvidgas samt fördjupas. Faskunger (2001) 

menar att om människan rör på sig regelbundet har detta en god inverkan på kroppens olika 

system. Nordlund, Rolander och Larsson (1998) uttalar att enligt psykologisk forskning har 

människan sju olika intelligenscentra som bör stimuleras vid inlärning, en av intelligenserna 

är det kinestetiska, det vill säga det kroppsliga. Detta stimulerar människan genom 

exempelvis motion, aktiviteter och lekar. Den psykologiska forskningen visar även på att 

människan lär genom alla sina sinnen, genom sitt psyke samt genom sin kropp. Detta kallas 

för en holistisk inlärning vilket innebär att alla individer är unika med unika behov, tankar och 

inlärningssätt. Utifrån detta får vi en förståelse för vikten av att variera vår pedagogiska 

verksamhet (Nordlund et al, 1998). Ekström (2011) menar att det finns en strävan om att alla 

barn skall få möjligheten att utöva fysisk aktivitet utifrån sina individuella behov och 

förutsättningar.  

I dagens samhälle förmedlas via massmedia en bild av fysisk aktivitet som kan ha en negativ 

inverkan på människor. Anledningen till att vara fysisk aktiv har idag ett fokus på utseende 

och styrka, och förknippas inte alls med något trevligt eller avkopplande. Detta gör att många 

får en negativ inställning till fysisk aktivitet och snarare blir skrämda än motiverade till att 

utföra det (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

3.3 Olika perspektiv på fysisk aktivitet för barn i yngre åldrar  

Nordlund et al. (1998) menar att rörelse påverkar både kroppen och själen positivt. Genom att 

individen rör på sig ökar självförtroendet, vilket i sin tur bidrar till att individen får en bättre 

självkänsla samt att både språket - och begreppsbildningen gynnas. Människan får lättare för 

att formulera sig både i tal och i skrift, samt att den även blir bättre på att samarbeta och 

anpassa sig till andra individer. För alla individer är det av stort värde att göra något som 

upplevs som meningsfullt. För barn är lek en meningsfull sysselsättning som de tar stor 

lärdom genom. Människokroppen är skapad för rörelse och ett vaket barn tycker om att röra 

på sig på ett varierat sätt, såsom springa, hoppa, gunga, dansa, klättra etc. Genom att barn 

aktiverar sig på detta sätt tränar de sin sensomotorik och hjärna på ett mycket effektivt sätt, 

som inte någon stillasittande sysselsättning kan ersätta. Enligt Folkhälsoinstitutet (2001) 

påverkas hjärnans utveckling av människans grovmotoriska rörelser. Varje gång hjärnan 
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utsätts för sensomotoriska utmaningar ökar dess utveckling. Ett barn söker sig till 

stimulerande situationer som påverkar hjärnans utveckling positivt. För att skapa den bästa 

möjliga miljön för ett barn att utvecklas bör vi alltså erbjuda barnet en miljö som ger 

utmaningar såväl fysiskt som psykiskt. Allt eftersom ett barn lärt sig en ny motorisk färdighet 

övergår den till slut till att bli automatiserad. Barn behöver öva sig på grundläggande 

rörelsemönster så att de blir automatiserade eftersom detta i sin tur leder till att de inte 

behöver koncentrera sig lika mycket när de skall utföra dem, utan får koncentration över att 

lägga på annat, såsom att läsa och skriva. I och med detta kan vi förstå att barns motoriska och 

intellektuella förmåga är beroende av varandra (Folkhälsoinstitutet, 2001).  

Nordlund et al (1998) menar att det i dagens samhälle finns sämre möjligheter än förr till att 

röra på sig, samt att många barn är mycket stillasittande i hemmiljön. Eftersom många barn 

spenderar långa dagar på förskolan är det viktigt att den fungerar som ett gott komplement 

och erbjuder barnen rörelseaktiviteter. Ericsson (2003) påpekar att det krävs att den fysiska 

aktiviteten samt den motoriska träningen ökas för att nå en positiv utveckling när det gäller 

barn som har små eller stora svårigheter med motoriken. Det är av stor betydelse att röra på 

sig samt öva upp sin motorik för att uppnå en positiv förbättring. Genom Ericssons (2003) 

studie bevisas även att ökad fysisk aktivitet samt en ökad grad av motorisk träning bidrar till 

att barnen presterar bättre när det gäller både svenska och matematik. Ericssons senaste 

rapport (2012) är ett resultat av Bunkeflostudien som pågått under nio års tid. I studien har 

författaren genomfört en jämförelse mellan en interventionsgrupp samt en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen bestod av barn som fick mer schemalagd idrott samt utökad motorisk 

träning, medan kontrollgruppen behöll den vanliga mängden idrottsundervisning. Studien 

utfördes genom observationer av barnens motorik samt ett jämförande av barnens 

provresultat. Det sammanställda resultatet i slutrapporten tyder på utmärkande skillnader 

mellan grupperna vad gäller både barnens motoriska förmågor samt deras prestationer i 

skolans olika ämnen (Ibid).  

Lindwall och Johnson (2010) menar att fysisk aktivitet kan minska symptom som uppkommer 

av stress. Den fysiska aktiviteten kan inte ta bort problemet som gör att stress uppstår, men 

kan däremot bidra till att individen tillfälligt kopplar bort problemet, och därmed stressen över 

det. Kostenius och Lindqvist (2006) menar att fysisk aktivitet som är rolig och avslappnande 

leder till en minskning av kroppens stresshormoner. Den problematik som dock kan uppstå 

när man utövar fysisk aktivitet är att somliga människor kan vända aktiviteterna till något 

tävlingsinriktat och känna att de måste vara först, prestera bäst etc. Detta leder i sin tur till en 
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ökad stressnivå vilket påverkar människan negativt (Kostenius & Lindqvist, 2006). Enligt 

Wolmesjö (2006) är stress något människan upplever när den utsätts för olika påfrestningar, 

utmaningar och krav vid olika tillfällen. Om en individ upplever att den inte kan leva upp till 

ett krav ökar stressnivån hos individen. Vid stress kan det bli en obalans i individens känslor, 

detta kan ge sig i uttryck genom att individen i fråga känner sig ledsen, frustrerad etc. 

(Wolmesjö, 2006).  

Brorsson, Lundgren och Olsson (2010) betonar att utifrån ett fysiologiskt perspektiv stöter vi 

på en rad negativa följder kring att utöva fysisk aktivitet. Fysiska aktiviteter som utförs på en 

för hög nivå kan leda till olika belastningsskador i muskler, skelett och leder. En ytterligare 

påföljd av för hög träningsnivå är en ökad risk av plötslig hjärtdöd. Engström (2011) påpekar 

dock att om vi istället är fysiskt inaktiva ökar vi risken för att drabbas av hjärt – och 

kärlsjukdomar, olika former av cancer samt benskörhet. Även Statens Folkhälsoinstitut (2011) 

menar att de som är fysiskt inaktiva anses ha störst risk att drabbas av ohälsa samt att dö i 

förtid. Vidare betonar författaren att fysisk aktivitet är den fjärde största anledningen till att 

människor i världen dör i förtid. Brorsson et al. (2010) påpekar vidare att det vid fysisk 

aktivitet kan uppstå skador på det muskuloskeletala systemet om kroppen pressas alldeles för 

hårt vid ett tillfälle eller vid överbelastning över en längre tid. Om en individ utför någon 

övning eller aktivitet som den inte kan kontrollera fullt ut, kan det uppstå en skada på grund 

av ett misstag eller en plötslig händelse som inte gick att förutse (Ibid). Statens 

Folkhälsoinstitut (2011) påpekar att det ultimata är att vara fysiskt aktiv på en balanserad 

nivå, det vill säga varken för lite eller för mycket.   

Brorsson et al. (2010) påpekar att det vid infektion i kroppen kan innebära en del risker att 

utföra fysisk aktivitet. En av komplikationerna som kan uppstå vid fysisk aktivitet när man 

har en innestående infektion i kroppen är en muskelinflammation på hjärtmuskeln. 

Inflammationen kan orsakas av bakterier eller virus i kroppen. Författarna betonar däremot att 

om man utövar fysisk aktivitet på en lagom nivå leder det till att immunförsvaret förstärks 

samt att känsligheten för infektioner därmed minskar. Om man däremot tränar för hårt eller 

långvarigt kan motsatt effekt uppstå, det vill säga att kroppens immunförsvar blir sämre samt 

att risken för infektioner ökar. Att utöva fysisk aktivitet under en längre tidsperiod än en 

timme kan i det långa loppet ha positiv inverkan på immunsystemet, men precis efter att man 

utfört ett längre pass av fysisk aktivitet är immunförsvaret tillfälligt svagare än vanligt. Denna 

period av försvagat immunförsvar kan vara allt ifrån en timme till tre dygn. Under denna 

period är kroppen extra känslig och mottaglig för bakterier och virus (Ibid).  
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3.4 Barns förutsättningar för fysisk aktivitet 

Genom att barnen befäster sina kunskaper i de grundmotoriska rörelserna skapas en trygghet 

för dem. Denna trygghet de upplever i sin egen kropp leder i sin tur till en ökad självkänsla 

(Folkhälsoinstitutet, 2001). Wolmesjö (2006) menar att alla barn har olika stort behov av att 

röra på sig. Enligt Folkhälsoinstitutet (2001) krävs det en miljö som är anpassad till varje 

barn, och därmed krävs det även utmaningar på olika nivåer som kan skapa möjlighet till 

stimulans för vart och ett av barnen. Vidare måste pedagoger i verksamheten skapa en miljö 

som stödjer ett fysiskt aktivt beteende (Folkhälsoinstitutet, 2001). Kristén (2010) betonar att 

Sherrill gjort ett viktigt konstaterande gällande att misslyckas vid fysisk aktivitet. Alla 

kommer vid något tillfälle då de utför fysisk aktivitet, uppleva att de misslyckas. Somliga 

misslyckas mer än andra beroende på olika faktorer t.ex. en mindre utvecklad motorik, ett 

funktionshinder eller på grund av en för hög kroppsvikt. För att minska tillfällena av 

misslyckande menar författaren att det är viktigt att vi anpassar den fysiska aktiviteten för alla 

individers olika förutsättningar samt behov. Läroplanen för förskola (2010) förklarar att 

förskoleverksamheten skall utformas på ett sätt som visar på att vi tagit hänsyn till alla barns 

olika förutsättningar och behov.  

Det har gjorts en undersökning kring svenska skolbarns rörelsemönster samt hur pass fysiskt 

aktiva de är i skolan och på fritiden. Undersökningen genomfördes med hjälp av stegräknare. 

Man undersökte ca 900 skolbarn som var i åldern 7 – 14 år. Utifrån resultaten fick man fram 

att det inom en åldersgrupp kunde skilja sig otroligt mycket mellan hur mycket barnen rörde 

på sig, samt att pojkarna rörde sig mer än flickorna. Hur mycket barnen rörde på sig berodde 

på sociala, kulturella och personliga faktorer, men även föräldrarna spelade en viktig roll. 

Under åren som barnen växer är det av stort värde att barnen är fysiskt aktiva samt att de får 

lika stora förutsättningar till att vara det, detta är något man bör tänka på i skolan där man har 

chansen att nå alla barn (Raustorp, 2004). Även Engström (2011) påpekar vikten av att 

erbjuda goda möjligheter i miljöer som alla barn befinner sig för att kunna bidra till fysisk 

aktivitet för barnen. Det har skett en minskning av barns spontana rörelse och den blir, som 

det ser ut idag, inte kompenserad i verksamheten som barn befinner sig i hela dagarna. Det 

har genomförts en undersökning med stegräknare även kring barn i de yngre åldrarna. 

Deltagande i studien var fyra förskolor ifrån södra Sverige och North Carolina i USA. 

Sammanlagt deltog 55 barn i studien i åldern 3 – 5 år. Barnen bar under fem dagar en 

stegräknare som mätte hur många steg de tog, samt en accelerometer som mätte volym och 

mönster i deras fysiska aktivitet. Slutsatsen av studien visade att barnen utövade fysisk 
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aktivitet på förskolan i en måttligt hög dos. Barnens mängd räknade steg på förskolan var låg 

samt att tiden de spenderade på måttlig och hög fysisk aktivitet var mycket kort (Pagels, 

Boldemann & Raustorp, 2011).  

Under flera år har det gjorts ett forskningsprojekt i Sverige som kallas SIH – projektet, som 

står för skola, idrott och hälsa. Projektet innefattar flera olika forskningsprojekt men själva 

huvudsyftet med projektet är att belysa vilka villkor barn har för fysisk aktivitet i skola samt 

på fritiden, hur pass omfattande denna fysiska aktivitet är, samt vilka konsekvenser fysisk 

aktivitet kan medföra ur ett såväl medicinskt, fysiologiskt som socialt perspektiv. Det läggs 

även vikt vid att studera hur den fysiska aktiviteten har förändrats över tid. I studiens resultat 

framkommer bland annat att det har skett en viktökning med åren hos barnen, samt att deras 

muskelmassa har minskat. Det framgår även att andelen inaktiva barn har ökat, både under 

strukturerade aktiviteter samt spontana (Engström, 2011). 

Grindberg och Jagtøien (2000) påpekar att pedagoger inom förskolan har skyldigheten att 

erbjuda goda möjligheter till fysisk aktivitet för barnen. Läroplanen för förskola (2010) menar 

att såväl förskolans inomhus - som utomhusmiljö skall ge möjligheten för barnen att genom 

leken utveckla sin kreativitet och fantasi. Grindberg och Jagtøien (2000) betonar att det är 

viktigt att barn har ett bra förhållande till sin kropp samt att de kan använda den på ett lätt sätt 

vid olika typer av aktiviteter/lekar. Därmed får de lättare för att samspela med den miljö de 

befinner sig i. När ett barn utför en aktivitet/lek deltar det med hela sin kropp och blir därmed 

säkrare på sig själv och sin kropp. Om ett barn är osäkert i sin motorik, det vill säga, är 

osäkert på sin egen kropp och dess rörelser, kan det leda till att barnet utesluts från olika 

aktiviteter/lekar. Författaren menar vidare att det i förskolans arena finns möjlighet till att 

utföra fysisk aktivitet både inomhus och utomhus, och att utomhusmiljön är väldigt bra för 

fysisk aktivitet just för att det oftast finns större utrymme samt fler anordningar som inspirerar 

till fysisk aktivitet. Engström (2011) ser dock en minskning av barns fysiska utelek eftersom 

barn idag blir mer fascinerade av att sitta inne och utföra stillasittande aktiviteter. Blennow, 

Boldemann och Söderström (2011) betonar att utemiljön på förskolan kan påverka barns 

fysiska aktivitet i olika riktningar. En grön gård med mycket natur och varierande lekredskap 

bidrar till att barnen är ute oftare och utövar mer fysisk aktivitet än om gården är torr och 

steril. Detta har konstaterats utifrån olika forskningsprojekt som utförts med hjälp av 

instrumentet OPEC (outdoor play environment categories) som är till för att bedöma kvalitén 

på förskolans utegårdar. OPEC har bland annat etablerats genom att man studerat områden i 

utemiljön som stimulerar barnen till att utföra fysisk aktiv lek (Blennow et al, 2011).  
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3.5 Idrottsförskola 

Lindahl och Ottosson (2006) menar att en idrottsförskola är en förskola som främjar rörelse i 

stor grad för att uppnå de mål som finns i förskolans läroplan. Johansson och Axelsson (2006) 

beskriver att en idrottsförskola har lek, rörelse och idrott sammanvävt i sin pedagogik samt att 

förskolan är utformad på ett sätt som möjliggör för barnen att hela tiden utöva fysisk aktivitet. 

Lindahl och Ottosson (2006) menar att en idrottsförskola inte har för avsikt att skapa några 

elitidrottare hos barnen utan att deras arbete går ut på att skapa en inne – och utemiljö som är 

rörelseinspirerad. Johansson och Axelsson (2006) påpekar att syftet med idrottsförskolor är att 

lägga en bra grund för barnens framtida levnadsvanor samt att inspirera barnen till att utöva 

fysisk aktivitet så att det intresset skall följa med dem resten av livet. Tanken är att idrotten 

skall komma att bli en naturlig del av barnens liv. Lindahl och Ottosson (2006) förklarar att 

idrottsförskolor har fått sitt namn från att de har ett nära samarbete med olika sorters 

idrottsföreningar ute i samhället, detta för att ge föräldrar och barn en inblick i dem. Ett av 

målen på en idrottsförskola är att pedagogerna som arbetar där skall ha bra 

kompetensutveckling inom idrott och hälsa. Detta för att de därigenom ska bli mer motiverade 

samt att de skapar mer arbetsglädje för pedagogerna både enskilt och i grupp (Lindahl & 

Ottosson, 2006). Idén med idrottsförskolor har sitt ursprung från Danmark där fenomenet är 

mycket mer utbrett och där finns omkring ett hundratals idrottsförskolor. I Sverige har det 

hittills inte öppnats så många (Johansson & Axelsson, 2006).  

3.6 Sammanfattning  

Utifrån ett historiskt perspektiv framgår att det skett en enorm förändring när det gäller hur 

pass fysiskt aktiv människan är. Förr var det naturligt samt en nödvändighet att vara fysisk 

aktiv för att kunna leva samt ta sig framåt. Idag är människor bekväma, har ett stillasittande 

jobb samt att barn lockas mer till skrämbundna aktiviteter. Förutsättningar för att vara fysisk 

aktiv har även minskat på grund av exempelvis ökad trafik (Faskunger, 2001). Den fysiska 

aktivitet som finns idag utgörs av föreningsidrotten, däremot räcker inte den till för att 

komplettera för all övrig stillasittande tid. I förskolan vistas alla barn och därmed bör 

förskollärare påverka barnen i rätt riktning genom att erbjuda en god miljö och inställning 

som bjuder in till fysisk aktivitet (Engström, 2011). På senare år har fenomenet idrottsförskola 

kommit till Sverige ifrån Danmark med målet att få idrotten att bli en naturlig del av barns 

vardag. Idrottsförskolor väver samman sin pedagogik med idrott, rörelse och lek samt har en 

miljö som möjliggör för barnen att vara fysiskt aktiva (Johansson & Axelsson, 2006).  
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Det förekommer olika perspektiv på hur fysisk aktivitet påverkar det yngre barnet. Barn som 

är fysiskt aktiva tränar bland annat sin sensomotorik och hjärna på ett effektivt sätt 

(Folkhälsoinstitutet, 2001). Det behöver dock ske en ökning av fysisk aktivitet samt motorisk 

träning för barn som har svårigheter med motoriken så att de kan nå en positiv utveckling 

(Ericsson, 2003). Genom Ericssons (2012) slutrapport om Bunkeflostudien synliggörs att 

barns motoriska förmågor blir bättre om de utövar fysisk aktivitet. Utövning av fysisk 

aktivitet kan minska stressen, emellertid kan det även öka stressen till följd av 

prestationsångest etc. (Kostenius & Lindqvist, 2006). Utifrån ett fysiologiskt perspektiv kan 

fysisk aktivitet både verka positivt samt negativt beroende på olika faktorer såsom hur 

intensivt och långvarigt den fysiska aktiviteten utförs (Brorsson et al. 2010). Alla barn har 

olika behov och förutsättningar och det är därmed av stor vikt att verksamheten utformas på 

ett sätt som är anpassat till alla barn. Miljön på förskolor måste även utformas på ett sätt som 

stödjer den fysiska aktiviteten. En undersökning har gjorts om skolbarns rörelsemönster med 

hjälp av stegräknare. Resultatet visar på att det skiljer sig otroligt mycket åt mellan 

åldersgrupperna, samt att pojkar rör sig mer än flickor (Raustorp, 2004). En undersökning av 

yngre barn i Sverige samt North Carolina har även gjorts med stegräknade samt 

accelerometer, som visar att barn rör sig under korta perioder samt att de tar få steg. Det har 

även gjorts ett forskningsprojekt i Sverige som vill belysa barns villkor till fysisk aktivitet på 

förskolan och i hemmet. Enligt Engström (2011) tyder resultatet av projektet på att barn idag 

rör sig mindre samt att en större mängd är överviktiga och har mindre muskelmassa. 

Författaren betonar vidare att det idag har skett en minskning av barns fysiska utelek och 

Blennow et al (2011) påpekar att genom olika undersökningar som gjorts med OPEC går det 

att konstatera att miljön har stor betydelse för hur pass aktiva barn är i utemiljön.  
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4. Teoretisk referensram  
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som det utgåtts ifrån i studien. 

Inledningsvis presenteras filosofen Maurice Merleau – Ponty som talar om kunskap i 

förhållande till vår undervisning och vår kropp. Vidare introduceras filosofen Bernt 

Gustavsson som talar om människans tysta kunskap. Slutligen presenteras John Deweys teori 

”learning by doing” som innefattar att lära genom upplevelser.  

En filosof vid namn Maurice Merleau – Ponty utgår från att människan använder kroppen på 

olika sätt till att förmedla sina budskap såsom genom hållning, gester och rörelse. Filosofin 

hittar vi i dagens arbete med rörelse i förskolan på så sätt att pedagoger skall ge barnen största 

möjlighet till att förmedla budskap via sin kropp genom att uttrycka sig på olika sätt, såsom 

rörelse och dans (Åkesson, 2011). Merleau – Ponty menar vidare att kunskap innefattar både 

vår kropp och vårt medvetande samt att de samverkar. Kunskap är alla prestationer människan 

samlat på sig såväl som kunskap är våra kroppsliga förmågor (Wolmesjö, 2006). Den nämnda 

filosofens synsätt är intressant att ha i åtanke i studiens genomförande eftersom empirin som 

framställs kan komma att beröra det som filosofen tar upp.  

Filosofen Bernt Gustavsson (2002) har en teori om att människan besitter en tyst kunskap 

samt att vår kunskap är belägen i vår kropp. I dagens inlärningsmiljöer i förskola/skola skiljer 

man på det teoretiska och det praktiska studierna och detta menar han för med sig oväntade 

konsekvenser för den pedagogiska verksamheten. Om undervisningen i kroppsrörelser samt 

kroppsmedvetenhet istället hade integrerats med de teoretiska studierna som sker stillasittande 

så hade det utvunnits en större grad av kunskap och lärdom menar Gustavsson. Han menar 

även att det hade medfört stora hälsovinster för individerna. Sammanfattningsvis menar han 

att den praktiska och den teoretiska kunskapen får ett värde när de fungerar i relation till 

varandra. Om man ser det utifrån Gustavssons synsätt så skulle olika former av 

rörelseaktiviteter bidra till lärdom i sig själv, eftersom man lär genom att utföra dem, men 

dem skulle även bidra till att barn får lättare för att ta till sig teoretisk kunskap (Gustavsson, 

2002). Gustavssons tankar är även något som följs upp genom studien. Teorin är intressant i 

förhållande till Lpfö, 2010, där de olika strävansmålen bör ses i relation till varandra om vi ser 

det ifrån Gustavssons synvinkel. I studiens genomförande ställs en intervjufråga rörande den 

reviderade läroplanens (Lpfö, 2010) minskade fokus på fysisk aktivitet och hur detta uppfattas 
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av de utvalda förskollärarna, intressant är att ta reda på om någon av deras uppfattningar 

närmar sig Gustavssons teori eller om de är helt avskiljda från varandra.   

John Dewey (2004) myntade teorin ”learning by doing” som innebär att man lär genom att 

man upplever. Han menar att barn är aktiva varelser som kommunicerar sinsemellan samt att 

de själva får undersöka sig till sin kunskap. Begreppet kallas för en aktivitetspedagogik där 

man menar att teori, reflektion och handling har ett sammanhang. Den kunskap som vi 

människor införskaffar måste vara förankrad ifrån verkligheten samt att det måste komma till 

användning. Dewey menar att lärande sker bäst genom att man deltar aktivt. En viktig aspekt i 

teorin är progressivismen som innebär just att man ska ha nytta av all kunskap man tar till sig. 

Teorin är central för den som lär sig någonting, exempelvis barnen i förskolan. Teorin är 

individbaserad eftersom den utgår ifrån varje enskild individ. Enligt Dewey ger learning by 

doing en bild av människan som en aktiv medskapare av sin värld, utveckling är något 

människan måste arbeta för att nå. Han betonar vikten av att skapa en verksamhet som tar sin 

utgångspunkt i individens intresse samt att pedagoger skall arbeta medvetet och aktivt för att 

stimulera barns utveckling. Enligt Dewey bör pedagogen besitta stora kunskaper pedagogiskt 

inom olika ämnen. Vidare menar han att det är skolan som styr barnens och samhällets 

framtida utveckling och att det därför måste ske en sammansmältning av teorin och praktiken 

som för tillfället är tvärt åtskild (Dewey, 2004).  

Learning by doing är en del av Deweys teori om att individen lär genom sina erfarenheter. 

Han menar att erfarenheten kan delas upp i två olika delar, interaktion och kontinuitet. 

Interaktionsdelen avser samspel mellan barn – barn, barn – pedagog och barn – omgivning, 

medan kontinuitetsdelen syftar till att det sker ett möte i den sociala situationen mellan dåtid 

och nutid. Mängden och formen lärande som utvinns i olika situationer kan variera beroende 

på om pedagogen som lär ut har en auktoritär – eller låtgå – stil (Dewey, 2004). En auktoritär 

pedagog i förskolan har en fast planering som den väljer att hålla sig till och tillåter inte att det 

avviks från den i form av åsikter, tankar, eller önskemål. En låtgå – pedagog i förskolan ger 

friutrymme samt skapar situationer för barnen att sköta sig själva. Dewey (2004) menar att det 

ska finnas en balans mellan de två olika ledarstilarna. Barnen skall vara kärnan, det som står i 

centrum. Vidare menar han att det skall finnas en planering, men att den inte är fast eller 

färdig. Planeringen skall anpassas till barnen som skall ta del av den samt ändras utifrån deras 

erfarenheter.  
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Dewey menar att ett barn har fyra olika instinkter som de bör tränas i för att de skall utvecklas 

aktivt. Den första instinkten är den sociala instinkten, som innebär att barnet har ett 

inneliggande intresse för att kommunicera med andra individer. Den andra instinkten är den 

undersökande och förstående instinkten som innebär att barnet har ett intresse för att 

undersöka olika fenomen för att skapa en förståelse för dem. Den tredje instinkten är den 

konstruerande och tillverkande instinkten vilken innebär att barnet tycker om att skapa genom 

att leka aktiva lekar samt uttrycka sig genom olika gester. Den fjärde och sista instinkten är 

den konstnärliga instinkten som innebär att barnet uttrycker sig genom konsten (Dewey, 

2004). 

Teorin är en angelägen utgångspunkt i studien eftersom den betonar vikten av att se till alla 

barns behov och intresse. En av studiens frågeställningar rör just det faktum om det uppfattas 

finnas förutsättningar till detta. Om förskollärare uppfattar att det finns tillräckligt med tid, 

rum och personal att utgå från alla barn. Vidare finns det en vision om att förskollärarnas 

uppfattningar kommer att uttryckas på ett sätt som tyder på om de ser teorin och praktiken 

som åtskild eller som beroende av varandra. Det är även intresseväckande att se om det 

framkommer hur förskollärarna uppfattar barnen, om barnen lämnas vid sidan av i 

uppfattningarna av frågorna eller om de involverar dem i sina svar som medskapare av den 

fysiska aktiviteten i verksamheten.  
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5. Metod 
 

I följande avsnitt kommer studiens val av metod samt tillvägagångssätt för att samla in och 

bearbeta det empiriska materialet att beskrivas.   

5.1 Val av metod 

Undersökningen har en fenomenografisk ansats eftersom det centrala i undersökningen har 

varit att ta reda på hur pedagogerna uppfattar ett visst fenomen. Inom fenomenografin ligger 

intresset vid att ta reda på hur ett fenomen kan te sig för en människa, och inte hur något 

egentligen är. Det mest centrala begreppet inom fenomenografin är uppfattningsbegreppet, 

hur människor uppfattar ett visst fenomen i världen. Fenomenografin är induktiv, vilket 

innebär att utifrån de olika uppfattningarna/synsätten som framkommer ifrån de enskilda 

individerna, går att dra generella slutsatser om det som undersöks (Kroksmark, 2007). Genom 

de svar som uppkommit utifrån intervjuerna i den här undersökningen har det dragits 

betydande slutsatser om ämnet i sig.  

Kroksmark (2007) menar att det inom fenomenografin finns en strävan att införskaffa sig 

kunskap om hur verkligheten uppfattas på ett konkret sätt, med detta menar han att målet är 

att kunna beskriva den pedagogiska verksamheten på ett så verklighetsbaserat sätt som 

möjligt.  

Inom fenomenografin betonas att människan alltid förstår ett fenomen insatt i ett visst 

sammanhang (Kroksmark, 2007), detta har kopplats till undersökningen genom att det 

undersökts hur förskollärare uppfattar begreppet fysisk aktivitet i sin förskoleverksamhet. 

Författaren påpekar vidare att det utifrån ett fenomenografiskt synsätt utgås från att människor 

uppfattar fenomen på skilda sätt, samt att det är människans olika uppfattningar av ett 

fenomen som utgör en grund för att ta till sig ny kunskap (Kroksmark, 2007). I undersökning 

har utgångspunkten varit att pedagogerna som blivit intervjuade haft skilda uppfattningar om 

begreppet fysisk aktivitet, och att det är deras olika uppfattningar som har synliggjorts för att 

sedan kunna dra generella slutsatser som har lett till ny kunskap (Ibid).  

Larsson (1986) skriver att det talas om två olika perspektiv när det gäller fenomenografin, 

första ordningens perspektiv som handlar om fakta och vad en individ kan iaktta utifrån, 

medan andra ordningens perspektiv handlar om hur något upplevs av en individ. Skillnaden 

mellan första och andra ordningen är alltså att första ordningen handlar om hur något är, 
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medan den andra ordningen handlar om hur något uppfattas vara. För att människan skall 

kunna skapa en förståelse om ett fenomen för en individ, krävs andra ordningens perspektiv, 

det vill säga, att ta reda på hur fenomenet ter sig utifrån individens perspektiv. I andra 

ordningens perspektiv är det inte fråga om något är sant eller falskt, eftersom det som kan 

observeras kan uppfattas på olika sätt av olika individer, alltså, det som faktiskt händer 

behöver inte vara det som upplevs. Det som framkommer genom andra ordningens perspektiv 

kan vara precis så det förekom, men det behöver absolut inte vara det (Larsson, 1986). 

Eftersom denna undersökning har tagit sin ansats inom fenomenografin har den andra 

ordningens perspektiv använts, vilket innebär att det är den enskilda individens uppfattning 

kring ett fenomen som varit fokus. Målet har varit att utifrån en empirisk grund kunna 

beskriva innebörden av fenomenet samt hur fenomenet har framträtt för förskollärarna. 

Empirisk grund innefattar i denna undersökning en grund som utgörs av de intervjuade 

förskollärarnas erfarenheter.  

5.2 Urval 

I undersökningen intervjuades tio olika förskollärare ifrån fyra olika förskolor. Anledningen 

till att det valdes ett mindre antal pedagoger var för att få mer tid för var och en av dem. Det 

genomfördes ett strategiskt bekvämlighetsurval, vilket innebar att det valdes ut ett antal 

förskollärare som ansågs intressanta för studiens område samt som var lätta att få tag på. 

Personerna som valdes ut för intervju var inte statistiskt representativa eftersom vikten låg vid 

att finna en variation inom den intressanta populationen (Trost, 2010). Tre av förskolorna 

befinner sig i samma stad, men är placerade i olika delar av staden, vilket innebär att 

förutsättningarna till grönområden och fysisk aktivitet ser olika ut på förskolorna. En av 

förskolorna är placerad i en annan stad lite längre söderut i Sverige. En av de tre förskolorna 

som befinner sig i samma stad bedriver en Montessoriverksamhet vilket gör att 

förutsättningarna till fysisk aktivitet ser lite annorlunda ut på den förskolan. De utvalda 

förskollärarna respresenterade alltså förskolor med olika förutsättningar för fysisk aktivitet 

vilket i sin tur ledde till en ökad bredd av uppfattningar. De fyra förskolorna som valdes ut 

hade det knutits en tidigare kontakt med under utbildningen samt att det även skapats en 

relation som underlättade när det skulle tas kontakt med dem för att få dem att ställa upp i 

undersökningen. Detta gjorde även att det fanns möjlighet att ta kontakt med var och en av 

dem om oklarheter kring frågorna uppstod i efterhand. Alla förskolorna som besöktes hade 

barngrupper i åldern 1-5. I undersökningen används av etiska skäl siffror och bokstäver när de 

olika pedagogerna benämns. 
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5.3 Intervjuer   

Undersökningen utfördes genom kvalitativa intervjuer. Enligt Marton (1994) är det den 

vanligaste metoden att använda sig av vid undersökningar med fenomenografisk ansats. 

Genom att ha studerat problemet utifrån att intervjua ett urval pedagoger skapades en djupare 

förståelse och kunskap om deras uppfattningar och åsikter när det gäller fysisk aktivitet i 

förskolan. De tio intervjuerna som utfördes var halvstrukturerade samt ostandardiserade vilket 

innebar att de inte var bundna vid ett visst upplägg. De tog sin utgångspunkt ifrån ett antal 

frågor som blivit förberedda men frågorna kan under intervjuns gång ha kommit att ändra 

ordning samt att någon fråga kan ha lagts till eller blivit borttagen om så upplevdes relevant 

under intervjuernas gång. Den första frågan som ställdes under intervjuerna var vilken 

uppfattning respektive förskollärare hade om begreppet fysisk aktivitet. Den andra frågan som 

ställdes handlade om hur förskollärarna uppfattade att läroplanen dragit ner fokus på den 

fysiska aktiviteten för att lägga sitt fokus på andra ämnen istället. Vidare ställdes några frågor 

kring hur förskollärarna uppfattade att de såg ut med förutsättningar för fysisk aktivitet när det 

gäller resurser, såsom tid, miljö, material och personaltäthet. Anledningen till att 

undersökningen genomfördes av denna typ av intervju var för att få ut så mycket som möjligt 

av intervjuerna genom att ha möjlighet att följa upp intervjupersonens svar. Uppgiften var att 

få en inblick i hur personerna som intervjuades uppfattade fenomenet som undersöktes och 

därmed låg fokus på att försöka lyssna in och följa personerna så gott det gick (Løkken & 

Søbstad, 1995).  

För att säkerställa undersökningen utfördes en pilotintervju, en såkallad testintervju för att se 

om det resultat som framkom av intervjuerna stämde överens med undersökningens syfte. 

Möjligheten fanns även att ta reda på om intervjufrågorna var ställda på ett klart och tydligt 

sätt, vilket är viktigt att ta reda på innan man utför den riktiga intervjun (Løkken & Søbstad, 

1995). Genom pilotintervjun framkom att frågorna var klart ställda eftersom svaren stämde 

överens med syftet och frågeställningarna i studien. Bekräftat blev även de positiva 

aspekterna med att en halvstrukturerad intervju valts eftersom det föreföll väsentligt att det 

fanns utrymme för kompletteringsfrågor för att få fram så mycket som möjligt av den 

intervjuade personens uppfattning.   

5.4 Datainsamling 

Materialet till undersökningen samlades som tidigare nämnt in genom intervjuer. För att 

genomföra intervjuerna togs det kontakt med de utvalda förskollärarna som skulle bli 

intervjuade via ett informationsbrev (se bilaga 1.) på mail och bestämdes en tid för ett möte på 
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en dag och tid som passade dem. Därefter besöktes de fyra aktuella förskolorna för att 

genomföra intervjuerna. Intervjuerna genomfördes enskilt i särskilt avskiljda rum som 

bestämdes i samråd med intervjupersonen vid respektive förskola. Varje intervju tog mellan 

tio och femton minuter att utföra, beroende på hur utförliga svar den intervjuade gav samt i 

vilken mån det ansågs nödvändigt att komplettera med ytterligare frågor. Väl på plats och 

innan intervjun påbörjades informerades förskollärarna enskilt om att det som var av intresse 

under intervjun inte var att finna några rätt eller fel i deras svar, utan att det var deras 

uppfattning av fenomenet som söktes. Den empiriska datan samlades sedan in genom att 

intervjuerna blev inspelade med hjälp utav en diktafon. Samtalen transkriberades sedan och de 

kommer framöver att bli raderade. Larsson (1986) menar att det inte helt går att ställa frågor 

som inte leder intervjupersonen in på ett visst svar men att man däremot bör sträva efter att 

inte i onödan medvetet ställa frågor som påverkar intervjupersonen i en speciell riktning. 

Under undersökningens intervjuer fanns en strävan åt att inte ställa ledande frågor, det som 

förekom vid något tillfälle var kompletterande frågor som ställdes på ett ledande sätt för att 

klargöra att det som intervjupersonen svarat verkligen var den uppfattning som personen gett 

uttryck för. Larsson (1986) menar att det är en fördel att avslutande ställa ledande frågor för 

att få bekräftat att uppfattningen intervjupersonen delgivit är korrekt.  

5.5 Dataanalys  

När allt material till intervjun var insamlat skedde en transkribering av det. Därefter 

påbörjades en analys som pågick i en fortlöpande process. Larsson (1986) menar att det som 

utmärker en kvalitativ analys är att man strävar efter att skapa kvalitativ skilda kategorier som 

används för att beskriva de olika uppfattningarna man funnit inom fenomenet. Att 

kategorierna är kvalitativt skilda innebär att de representerar olika sätt att bilda sig en 

uppfattning om fenomenet (Larsson, 1986). Syftet med den kvalitativa analysen var att kunna 

gestalta de olika sätt förskollärarna uppfattat fenomenet som undersökts. Enligt Marton 

(1994) sätts egna tankar och uppfattningar kring det studerade fenomenet vid sidan av 

analysen av de transkriberade intervjuerna, och det dras ingen koppling mellan personliga 

uppfattningar och de intervjuade personernas uppfattningar. I undersökningens dataanalys låg 

intresset på att se till vilka likheter och skillnader som fanns i hur de utvalda förskollärarna 

uppfattade det undersökta fenomenet (Marton, 1994). Meningen var inte att finna något sätt 

att beskriva världen på genom tester, utan att försöka finna olika kategorier som kunde 

beskriva själva fenomenet. I skapandet av kategorier utgicks det ifrån det unika innehållet 

ifrån intervjuerna för att kunna beskriva skillnader i uppfattningarna (Larsson, 1986). 
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Analysen pågick som tidigare nämnt i en fortlöpande process som innebar följande. För att 

kunna påvisa variationen av uppfattningar som stötts på genom intervjuerna krävdes ett 

genomlyssnande av intervjuerna flertalet gånger, därefter reflektion och utifrån det skapa 

kategorier som sedan blev kritiskt granskade. Genom att det insamlade materialet granskas 

om och om igen skapas en djupare förståelse som leder till att kategorier omformuleras och 

nya slutsatser framkommer. Som Larsson (1986) nämner var kärnan i analysen att jämföra de 

olika uppfattningarna med varandra, att ständigt finna likheter och skillnader för att utifrån 

dem kunna skapa kategorier. För schema över hur textavsnittet vuxit fram i resultat och analys 

se bilaga 3. 

5.6 Etiskt förhållningssätt 

I undersökningen har hänsyn tagits till vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer vilket 

innefattar fyra olika krav. Det första kravet, informationskravet, har det tagits hänsyn till 

genom förskollärarna som blev intervjuade blev informerade om syftet med intervjun samt 

även att deras deltagande i intervjun var frivilligt. Pedagogerna fick även kännedom om att de 

hade rättighet att avstå eller att under intervjuns gång avbryta. Detta framkom tydligt i 

informationsbrevet (se bilaga 1.) som skickades ut innan tillfället för intervjun skulle ske. Det 

andra kravet, samtyckeskravet, togs det hänsyn till genom att förskollärarna som blev 

intervjuade samtyckte med att bli intervjuade, det vill säga att de godkände att deltaga. Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, togs det hänsyn till genom att datainsamling förvarades 

så att inte obehöriga fick tillgång till den. Förskollärarna som valdes ut för ett deltagande i 

undersökningen förblev anonyma samt att det insamlade materialet förblev författarnas 

uppgift att stå för. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, har det tagits hänsyn till genom 

att det insamlade empiriska materialet inte kommer att användas i något annat syfte än i denna 

undersökning.  
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6. Resultat och analys 
 

Utifrån genomförda intervjuer framkom ett resultat som sammanställts och nu kommer att 

presenteras i samband med analysen genom de två huvudkategorierna, förhållningssätt samt 

förutsättningar. Huvudkategorierna i sin tur fortlöper med en rad underkategorier. Som 

tidigare nämnts utgick dataanalysen på att finna stora skillnader samt likheter inom fenomenet 

som undersökts för att kunna skapa kategorier att utgå ifrån vid presentationen av resultatet.  

I resultatet och analysen kommer beskrivningen av förskollärarnas uppfattning illustreras som 

citat. Det används i kommande text en sorts citat som har som mål att belysa samt fördjupa en 

förståelse för vad kategorin innehåller. 

Intervjuerna genomfördes med tio olika förskollärare som i kommande avsnitt kommer att 

benämnas vid ett F, som står för förskollärare, följt av en siffra mellan 1 – 10 som står för de 

olika förskollärarna.  

6.1 Förhållningssätt  

Genom intervjuerna framkom att förskollärarna har delade meningar om vad begreppet fysisk 

aktivitet står för. Förskollärarna uttryckte att de uppfattade fysisk aktivitet som något viktigt 

och betydelsefullt men när det kommer till vad begreppet innefattar förekom en variation av 

uppfattningar.  

Att fysisk aktivitet utövas strukturerat respektive spontant 

Variationen i intervjuerna synliggjorde att de intervjuade förskollärarna uppfattade att den 

fysiska aktiviteten på senare år har minskat, både på förskolan och i hemmet. Förskollärarna 

uppfattar att fysisk aktivitet kan utföras såväl i strukturerade som spontana former.  

– Idag är barnen mycket stillasittande och jag tror att många missar att röra sig 

hemma (F, 4). 

– Förr, när jag började arbeta för 40 år sedan var barnen fysiskt aktiva hela tiden, de 

var ute och klättrade i träd och byggde kojor. Den spontana rörelsen har försvunnit. 

(F, 3). 

Det förekom en variation i uppfattningen av vilken form av aktivitet som anses vara den 

viktigaste. Tyngden låg på den spontana rörelsen som barnen utför utan att egentligen 

reflektera över att de utför den. En förändring i uppfattningen var att den strukturerade 
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aktiviteten är den som är viktigast. Att vara medlem i en idrottsförening väger tungt för hur 

fysisk aktiv man är som barn.  

– Det är viktigt att alla barn har en strukturerad fysisk aktivitet att utföra utanför 

förskolan varje vecka för att inte missa att röra på sig (F, 1). 

– Fysisk aktivitet behöver inte vara planerad, det kan vara att barnen är ute och rör 

på sig och exempelvis klättrar i träd, jag tror att den rörelsen är den viktigaste för 

barnen (F, 7).   

– Vår verksamhet är ute mycket och rör oss i skogen, det är den rörelsen som är viktig 

(F, 6). 

Att förskollärarna nämner sin uppfattning om att fysisk aktivitet minskat kopplas samman 

med förändringen som skett i samhället de senaste årtionden. Som förskollärarna nämner är 

barnen mer stillasittande och ägnar sig hellre åt skärmbundna aktiviteter än leker aktiva lekar.  

Att fysisk aktivitet utövas hög – respektive lågintensivt   

Att vara fysisk aktiv kan man vara på olika sätt enligt de intervjuade förskollärarna, men när 

man verkligen är fysiskt aktiv är det skilda uppfattningar om.  

– Fysisk aktivitet behöver inte vara full fart, det kan vara Yoga eller avslappning (F, 

8). 

– När man är fysiskt aktiv anstränger man hela sin kropp vid olika aktiviteter (F, 6). 

Det råder alltså en meningsskillnad i om fysisk aktivitet enbart innefattar en ansträngning eller 

om det även kan innebära att kroppen är i ett avslappnat tillstånd. Av resultatet framgår att 

förskollärarna har olika uppfattningar om vad det innebär att vara fysisk aktiv, vilket i sin tur 

även speglar sig på hur de gestaltar detta på olika sätt för barnen.  

Att fysisk aktivitet anses naturligt respektive bekvämt 

Förskollärarnas uppfattningar är att fysisk aktivitet borde vara något naturligt som skall ingå i 

alla människors vardag. Det borde vara naturligt att gå eller cykla när man skall förflytta sig 

någonstans. Att gå ut i skogen och leka och klättra i träd borde vara naturligt. Förskollärarna 

menar däremot att fysisk aktivitet inte är så pass naturligt som det borde vara eftersom 

bekvämligheterna i samhället tagit över och dominerar i dagens vardag.  
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– Idag blir man mycket körd överallt, barn är inte vana att komma ut och gå i skogen. 

Det skall vara naturligt att gå och cykla överallt (F, 2).  

– Det är naturligt att det finns, vi går överallt på vår förskola (F, 3). 

– Fysisk aktivitet är naturligt och nödvändigt. Alla människor, framförallt barn, har 

ett inneboende behov av att vara fysisk aktiv. Man behöver vara det för att må bra (F, 

6).  

En av förskollärarna berättar att hon ofta blir tillfrågad av barnen varför de inte åker buss eller 

bil när de ska på utflykt, detta menar hon att de frågar för att de är vana vid att alltid få skjuts 

när de ska någonstans. Förr i tiden skulle man istället vänt på frågan eftersom att man då hade 

för vana att röra på sig för att förflytta sig mellan platser. Förskollärarnas uppfattningar tyder 

på att vi idag är för bekväma och att det till största delen beror på teknikutvecklingen samt att 

en betoning lyder att, om vi upphör att vara bekväma så bidrar det istället till fysisk aktivitet.  

Att fysisk aktivitet påverkas av pedagogens inställning   

En variation i uppfattningen kring fysisk aktivitet var att pedagogens inställning till fysisk 

aktivitet spelar en viktig roll för hur verksamheten ser ut samt vad barnen får för inställning 

till att vara fysisk aktiv. En av intervjufrågorna som ställdes till förskollärarna berörde deras 

uppfattning om att den reviderade läroplanen minskat fokus på fysisk aktivitet. Det förekom 

en uppfattning om att detta inte behöver innebära att fokus på fysisk aktivitet minskar i 

verksamheten. En variation i uppfattningen var att det ligger hos pedagogen att se till så att 

barnen fortsätter vara fysiskt aktiva även om läroplanen inte betonar det lika starkt.  

– Det blir vad man gör det till, viktigt att man som pedagog har rätt inställning, att gå 

ut även i dåligt väder osv. Tror det är av stor vikt hur man är som pedagog (F, 9).  

– Det innebär inte att man behöver minska på det i förskolan, vi har inte minskat på 

vår fysiska aktivitet här (F, 5).  

Omväxlande förekom uppfattningen att det istället ligger på föräldrarnas ansvar att utföra 

någon aktivitet med barnen så att barnen inte går miste om den fysiska aktiviteten. 

– Jag tänker rent spontant att det då blir mer ansvar för föräldrarna att ha någon 

aktivitet utanför förskolan (F, 10).  
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Uppfattningen av en variation förskollärare uttrycker att om deras inställning pekar mot att 

fysisk aktivitet är viktigt och bra så kommer det också att visa sig i hur de skapar sin 

verksamhet. En föränderlig uppfattning är att ansvaret skall läggas över på föräldrarna. Det 

tolkas genom svaren som att läroplanens minskade fokus på fysisk aktivitet kan uppfattas på 

skilda sätt av förskollärarna. Delvis uppfattas det som att det inte alls behöver hänga ihop med 

en minskad fysisk aktivitet i förskolan medan det å andra sidan uppfattas att det minskade 

fokuset på fysisk aktivitet, och istället ökade fokuset på andra ämnen, är något som ska spegla 

verksamheten.  

6.2 Förutsättningar 

 

Att vara fysisk aktiv för att bidra till utveckling och inlärning  

Ingen av undersökningens intervjufrågor nämnde orden inlärning och utveckling, detta var 

däremot något som växte fram i förskollärarnas svar. En av variationerna tydde på vikten av 

att vara fysisk aktiv eftersom det bidrar till bättre möjligheter för inlärning, samt att det är en 

av de centrala delarna i barnets utveckling.  

– du lär dig allt genom fysisk aktivitet såsom rumsuppfattning. Om man inte får utöva 

fysisk aktivitet missar man vissa bitar i sin utveckling (F, 2).  

– Man kan däremot använda det som hjälpmedel inom andra ämnen (F, 4).  

– …det vi har börjat med är att vi drar in andra ämnen i den fysiska aktiviteten (F, 3).  

– Barnen måste få röra på sig nu när de växer (F, 9).  

– Rör på kroppen, det fastnar i knoppen, (F, 5).  

– Har läst att barn presterar bättre i skolan om de har någon fysisk aktivitet varje dag 

(F, 1).  

En annan förekommande variation var att fysisk aktivitet inte enbart behöver förekomma som 

en enskild syssla. Mer och mer vävs den fysiska aktiviteten in i andra ämnen. Detta uppfattas 

vara ett fenomen som de flesta gör utan att reflektera över det. Förskolläraren som uttalade det 

sista citatet bland ovanstående betonade att den teoretiska kunskapen fastnar lättare om man 

aktiverar sig.  
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Att avsätta tid för planering samt utövning av fysisk aktivitet 

Det förekommer en uppfattning om att det finns goda resurser för att utöva fysisk aktivitet. En 

förändring i uppfattningen tyder dock på avsaknaden av kunskap inom ämnet samt att antalet 

föreläsningar och workshops som rör ämnet lyser med sin frånvaro. En uppfattning visar sig 

vara att behovet av resurser i allmänhet är en fråga om inställning till vad fysisk aktivitet är 

och vad som egentligen krävs för att vara fysisk aktiv.  

När det gäller tid för att utföra fysisk aktivitet i lokal uppfattas förutsättningarna ungefär 

jämbördiga, förskollärarna benämner att de har cirka en timme i veckan avsatt för att ha 

någon form av fysisk aktivitet i lokal. Lokalernas storlek skiljer sig dock från att ha 

tillgängligt en mindre lekhall till att få möjlighet till en större idrottshall.  

– Vi har avsatt 1 timme till gympa i en lekhall men sen är vi ute och utövar fysisk 

aktivitet, vi gör hinderbanor etc. (F, 1).  

– Tid i min verksamhet finns eftersom jag själv lägger mitt schema och värnar mycket 

om ett gott välbefinnande (F, 2).  

– Gympa 1gg/vecka 40 min i gympasal, skall vara mycket lek och kul, inte 

prestationsinriktat. (F, 9).  

– Styrelsen prioriterar att de skall vara fysiskt aktiva och hyr därmed en gympasal 

1gg/vecka till oss (F, 3).  

Uppfattningen synliggör att det alltid finns tid för fysisk aktivitet, att det mer handlar om vad 

man gör av tiden.  Det nämns att utegården på förskolan och skogen är arenor som kan 

användas då man vill ägna sig åt olika fysiska aktiviteter. En uppfattning innefattar att fysisk 

aktivitet bör förekomma under mer naturliga former och att vikten därmed inte ligger enbart 

vid den tid som är avsatt för fysisk aktivitet i lokal, utan snarare vad man gör av resterande tid 

som finns att nyttja. Avsaknaden av planeringstid poängteras negativt som en variation av 

uppfattning. 

– Dåligt är att det inte finns planeringstid för att planera idrottslektioner (F, 7).  

Uppfattningen tydliggörs vidare av att problemet kan lösas genom att involvera barnen genom 

en mind map där de får vara delaktiga och komma med förslag till vad de vill göra för fysiska 

aktiviteter, förslagen ligger sedan till grund för den planerade aktivitetstiden i lokal. Detta kan 
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i sin tur leda till att barnen har mycket roligare samt att dem blir mer inspirerade och 

intresserade av att utföra fysisk aktivitet.  

Att skapa möjligheter i inne – respektive utemiljön 

Goda förutsättningar i inne – respektive utemiljö till att utföra fysisk aktivitet visar sig vara en 

uppfattning. En annan uppfattning tyder på att det kan vara svårt att finna plats i innemiljön 

men att det samtidigt hänger på hur pass villig man är som individ att faktiskt hitta 

möjligheterna. Vidare synliggörs ytterligare en uppfattning om att möjligheterna ligger nära 

kopplat till pedagogens vilja i frågan om vilka möjligheter som finns. Vill man så går det!  

– Vi har en härlig utemiljö som verkligen går att nyttja på bra sätt. Innemiljön 

är lite svårare men allt går att göra om bara viljan finns! (F, 8).  

 

– Möjlighet finns till att gå iväg, man kan även vara på gården, det finns 

utrymme om man vill (F, 5).  

När det gäller möjligheten till personal vid utförandet av fysisk aktivitet på andra ställen än 

just inne på förskolan, exempelvis i skogen eller i en idrottshall, sker det lite delade 

uppfattningar om vad som är tillgängligt samt behövligt. En variation av uppfattning är att 

känna sig ensam och är orolig vid utförandet av fysisk aktivitet med barngrupp i idrottshall på 

grund av brist på personal. Uppfattningen uttrycks som en känsla av hjälplöshet om en skada 

skulle ske med något av barnen. En motsatt variation av uppfattningarna är vilka goda 

förutsättningar det existerar när det gäller personaltäthet. Uppfattningen utgörs av att ha en 

stor personaltäthet som innebär möjligheten att ofta kunna dela upp barngruppen i små 

grupper och göra många olika aktiviteter för att tillgodose alla barnens behov.  

Ytterligare en variation av uppfattningar rörande material och redskap som hjälpmedel för 

fysisk aktivitet tyder på att tillgångarna till dem är goda. Uppfattningen utgörs av att om viljan 

och den rätta inställningen finns, då finns det inga egentliga hinder. 

– Bra gård, bra hjälpmedel, cyklar osv. som bjuder in till fysisk aktivitet (F, 2).  

– Bara fantasin som sätter gränser, det hänger på vad pedagogen gör det till, 

vad man prioriterar och väljer att göra av det man har. Kan inte få bättre 

resurser på något sätt (F, 10).  

– Resurser finns, det gäller bara att fördela dem på bästa sätt. (F, 6).  
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7. Diskussion  
 

I kommande avsnitt kommer en diskussion föras kring undersökningens resultat och analys. 

Tidigare forskning samt den teoretiska referensramen kommer att sättas i relation till 

resultatet och analysen samt att egna tankar kommer att vägas in. Studiens metod kommer 

även att diskuteras samt centrala begrepp såsom tillförlitlighet, trovärdighet och 

generaliserbarhet.  

Vi kan utifrån vad Engström (2004) säger samt vad som framgår i de olika kategorierna 

konstatera att fysisk aktivitet kan förekomma på många olika nivåer, samt att det kan ske 

under både spontana och strukturerade omständigheter. Det spontana är det som framhävs 

som vanligast, det som sker när barnen leker olika lekar. Naturlig fysisk aktivitet kan utövas 

utan ett behov av en mängd material och är det som sker när vi exempelvis förflyttar oss 

mellan platser. Förskollärarna förklarar att de försöker i så stor mån som möjligt att bevara 

den naturliga aktiviteten eftersom de upplever att det är den viktigaste formen av aktivitet som 

idag håller på att försvinna. Faskunger (2001) påpekar att vi idag lockas till de stillasittande 

aktiviteterna, men här anser förskollärarna att vi har ett aktivt val. Tekniken har utvecklats 

och tagit över, men som individer tar vi ett ställningstagande för vad vi väljer att göra. Låter 

vi tekniken ta över vår aktiva vardag så gör den det. Vi kan istället välja att fortsätta vara 

aktiva samtidigt som vi använder oss av tekniken, det ena behöver inte utesluta det andra. Att 

det däremot, som Engström (2011) påpekar, är färre möjligheter i utomhusmiljön för fysisk 

aktivitet, såsom ökad trafik etc. är något som kan vara svårt att förändra på egen hand, det är 

däremot inget som hindrar barnen i förskolan till fysisk aktivitet i sin utomhusmiljö. Vad vi 

däremot kan konstatera utifrån studier som gjorts med OPEC (outdoor play environment 

categories) är att utemiljön kan påverka hur pass fysisk aktiva barnen är när de befinner sig på 

utegården (Blennow, Boldemann & Söderström, 2011). Emellertid hänger fenomenet ihop 

med viljan och inställningen som förskollärarna pratar om. Vill man finna möjligheter till 

fysisk aktivitet i utemiljön, så gör man det. Det ligger dessutom som ansvar för pedagogen att 

erbjuda barnen en miljö som inbjuder till fysisk aktivitet (Grindberg & Jagtøien, 2000).  

Engström (2011) menar att på ställen där alla barn befinner sig, såsom förskolan, kan vi lättas 

nå och påverka barnen i rätt riktning. Det framgår genom resultatet av intervjuerna att en 

uppfattning tyder på att förskollärarna har en viktig roll i att främja barnens fysiska aktivitet. 

Det förefaller dock lite oroväckande att en variation av uppfattningen visar att, eftersom fokus 
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på fysisk aktivitet minskat i läroplanen, förflyttas ansvaret över till föräldrarna att se till så att 

barnen är fysiskt aktiva. Dels skall förskoleverksamheten enligt Läroplanen för förskola 

(2010) gå hand i hand med hemmet, det ska ske ett samarbete mellan förskollärare och 

föräldrar för att skapa bästa möjlighet till utveckling för barnen. Dels poängteras det 

återkommande att fysisk aktivitet i största möjliga grad bör ske naturligt, och inte enbart 

under strukturerade omständigheter. Engström (2011) menar att den aktivitet som sker under 

strukturerade former, i exempelvis en idrottsförening, inte räcker till för att ersätta alla 

stillasittande aktiviteter som barn idag ägnar sig åt. Barnens fysiska aktivitet bör därmed ske 

både i förskolan och i hemmet för bästa utvecklingsmöjlighet. Engström (2011) menar dock 

vidare att som det ser ut idag blir inte barnen kompenserade för sina stillasittande aktiviteter 

genom förskoleverksamheten, här ser vi ett samband med vikten av uppfattningen och 

inställningen hos förskollärarna. Det är en förutsättning att förskollärarna har uppfattningen 

att fysisk aktivitet är livsnödvändigt samt inställningen att det är positivt och lustfyllt för att 

verksamheten skall präglas av fysisk aktivitet. Om vi tolkar medias förmedlan om fysisk 

aktivitet i dagens samhälle får vi överlag ingen lustfylld bild av att röra på oss. Istället känner 

v i oss tvingade att prestera samt upplever att fysisk aktivitet måste vara något planerat och 

mycket ansträngt (Kostenius & Lindqvist, 2006). Viktigt är därför att förskollärarna förmedlar 

fysisk aktivitet som lustfyllda aktiviteter och lekar som gör att kroppen mår bra. På senare år 

har idrottsförskolor börjat etablerats i Sverige. På en idrottsförskola försöker man skapa en 

rörelseinspirerad verksamhet samt att man har ett nära samarbete med olika idrottsföreningar 

(Lindahl & Ottosson, 2006). Vår förhoppning är att denna typ av förskolor förökar sig 

eftersom vi anser att detta kan inspirera barn till att röra på sig mer, både på förskolan och 

utanför. Samt att de i sin tur kan bidra till att barn är mindre stillasittande och då även slipper 

de följder som uppstår av för stor grad inaktivitet. Inte att förglömma är dock att fysisk 

aktivitet skall utövas på ett lustfyllt sätt och som Folkhälsoinstitutet (2011) påpekar, i måttlig 

mängd. Kroppen bör inte pressas för hårt eller under för lång tid eftersom det då kan uppstå 

negativa följder som belastningsskador etc. (Brorsson, Lundgren & Olsson, 2010).   

Endast en avvikande uppfattning tydde på att de i sin verksamhet hade gott om personal för 

att kunna dela upp barngruppen, och på så vis tillgodose alla barnens olika behov och 

förutsättningar. Här syns en problematik att uppnå det som förskolan har som mål att sträva 

efter. Enligt Läroplanen för förskola (2010) skall verksamheten utformas på ett sätt som tar 

hänsyn till alla barns olika behov och förutsättningar. Nordlund, Rolander och Larsson (1998) 

talar om den holistiska inlärningen som handlar om att variera den pedagogiska verksamheten 
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för att se till alla barns behov och förutsättningar. Även Ekström (2011) menar att alla barns 

skall få möjlighet att utföra aktiviteter som är utformade utifrån deras individuella 

förutsättningar och behov. Kan vi utföra detta om vi inte har stor personaltäthet? Engström 

(2011) menar att miljön på förskolan är en bidragande faktor till om barnen kan utöva fysisk 

aktivitet. Vidare menar även Folkhälsoinstitutet (2001) att pedagoger i förskolan skall utforma 

en miljö som gynnar möjligheterna till fysisk aktivitet. Likväl betonar filosofen Maurice 

Merleau – Ponty vikten av att verksamheten skapar möjligheter för barnen att uttrycka sig 

genom kroppsliga aktiviteter (Åkesson, 2011). Om det skapas en miljö med goda möjligheter 

till att vara fysisk aktiv förbättras barnens förutsättningar. Här blir ett samband med den 

spontana fysiska aktiviteten tydligt. När barn är aktiva spontant ägnar de sig åt aktiviteter som 

de upplever meningsfulla och roliga. De utför aktiviteter som de klarar av på egen hand och 

slipper känna press över att prestera samt riskera att misslyckas. Detta är positivt eftersom de 

här aktiviteterna får dem att känna en trygghet i sig själva vilket i sin tur leder till en ökad 

självkänsla, som i sin tur leder till att de vill fortsätta röra på sig och därmed kan fortsätta 

utvecklas (Folkhälsoinstitutet, 2001). Vi kan konstatera att möjligheterna i miljön är av 

otroligt stor vikt för hur fysiskt aktiva barnen är spontant, samt att dem utgör grunden för att 

skapa en verksamhet som ser till varje barns enskilda behov och förutsättningar, alltså spelar 

egentligen utformandet av verksamheten en större roll än själva personalantalet. Om miljön 

bjuder in till spontan fysisk aktivitet krävs inte i samma mån att vi delar in barnen i grupper 

för att gå iväg och utföra planerad aktivitet. Viktigt att poängtera är även som Raustorp (2004) 

nämner, alla barn skall få lika stora förutsättningar till fysisk aktivitet.  

En variation av uppfattningarna beskrev fenomenet att involvera den fysiska aktiviteten i 

andra ämne som ett hjälpmedel. De förklarar precis som Dewey (2004) i sin teori om learning 

by doing, att det praktiska och teoretiska skall vävas samman för att skapa bättre 

utvecklingsmöjligheter för barnen. Det handlar om att vi måste börja se ämnena som en 

helhet, att vi sätter dem i relation till varandra, tillsammans genererar dem kunskap. Även 

Gustavsson (2002) menar att det är först när vi sammanför teorin med praktiken som de båda 

får ett värde. Det var alltså en avvikande uppfattning som tydde på ett sammanförande av 

teorin och praktiken i verksamheten. En koppling kunde dras mellan teorin och praktiken 

samt att en förståelse för att de fungerar i relation till varandra kunde synliggöras. Vi kan dra 

paralleller till hur arbetet fortlöper i en idrottsförskola, rörelsen vävs in i pedagogiken så att 

teorin och praktiken bildar en helhet. Detta för att utgöra en grund för barnens framtida 

levnadsvanor (Johansson & Axelsson, 2006). Vår föreställning är att fenomenet 
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idrottsförskola kommer till att bli ett vinnande koncept. Det synliggörs även genom Ericssons 

(2012) slutrapport av en studie som pågått i nio år att barn presterar bättre om den fysiska 

aktiviteten ökas.  

En intressant aspekt som kom upp under intervjuerna var frågan om förskollärarnas kunskap. 

Är kunskap en resurs i arbetet med fysisk aktivitet? Hur mycket kunskap krävs för att utföra 

fysisk aktivitet med barn? Som tidigare nämnts talar man återkommande om hur viktig 

förskolan är som arena för att nå alla barnen och påverka dem i rätt riktning till att vara fysiskt 

aktiva. Borde inte förskolan vara den arena som innehar mest kunskap inom det som skall 

förmedlas då? Enligt Faskunger (2001) är det inte rilltäckligt att enbart ha kunskap om rörelse 

för att förändra, det är däremot en förutsättning samt en grundsten till ett arbete mot 

förändring. Dewey (2004) menar att pedagoger bör ha omfattande kunskaper inom olika 

ämnen. Merleau – Ponty (Wolmesjö, 2006) påpekar istället att kunskap är det som vi har 

samlat på oss i vårt bagage samt även de förmågor vi innehar i kroppen. Även Gustavsson 

(2002) menar att kunskapen sitter i vår kropp och att vi måste integrera vår kropp med det vi 

vill lära oss teoretiskt. Enligt de intervjuade förskollärarnas uppfattningar besitter dem dåligt 

med kunskap inom ämnet fysisk aktivitet och upplever utbudet av föreläsningar samt 

workshops inom ämnet som mycket ovanligt förekommet, om det ens förekommer. En 

specifik uppfattning som framkom rörde att involvera barnen i planeringen av den fysiska 

aktiviteten. Dewey (2004) talar för att ha en ledarstil där barnet sätts i centrum. Han menar att 

om barnen får vara delaktiga bidrar det till att dem utvinner mer lärande genom det dem utför. 

Utifrån uppfattningen att döma kan vi även tolka det som att detta hjälper förskolläraren i sin 

planering samt bidrar till gemensam kunskapsutvinnande. Förskollärarna menar vidare att det 

inte krävs mycket resurser för att kunna erbjuda barnen fysisk aktivitet. Engström (2011) 

menar emellertid att det krävs ökade resurser när det gäller tid för fysisk aktivitet. Enligt de 

intervjuade förskollärarna så finns det tid, det handlar snarare om vad man gör med tiden. 

Likadant gäller alla materiella ting, anser förskollärarna, de kan fungera bra som hjälpmedel 

men det grundläggande uppfattar förskollärarna ändå ligga hos individen själv. Det vi kan 

säkerställa är åtminstone att om viljan och inställningen finns och om vi därtill även gör det vi 

kan med det vi har att tillgå, kommer vi en bra bit på vägen.  

7.1 Metoddiskussion  

I studien användes kvalitativa intervjuer, denna forskningsmetod användes eftersom den 

ansågs vara den metod som skulle ge mest relevanta svar på frågeställningarna. Målet med 

undersökningen var att skapa en förståelse för pedagogernas uppfattningar om begreppet 



35 
 

fysisk aktivitet samt hur de uppfattar miljöns förutsättningar för fysisk aktivitet. Att undersöka 

just uppfattningen av ett fenomen är en av de viktigaste aspekterna när det gäller kvalitativa 

forskningsmetoder (Løkken & Søbstad, 1995). För att kunna finna olika uppfattningar i 

undersökningens fenomen var det en fördel att ta med fler förskollärare. Eftersom 

undersökningen var tidsbegränsad var det däremot inte möjligt att ta med alltför många, 

eftersom det då skulle riskerat att ha blivit ett ytligt resultat. Larsson (1986) menar att om det 

insamlade materialet blir alldeles för omfattande riskerar undersökningen att bli ytlig. 

Författaren menar vidare att poängen med att ha gjort en kvalitativ analys då helt försvinner 

eftersom en kvalitativ analys går ut på att finna nya uppfattningar är man redan tidigare kände 

till. Det insamlade materialet måste även djupgranskas för att det skall gå att upptäcka nya 

mönster och detta finns det inte tid till om det gjorts en för omfattande undersökning 

(Larsson, 1986). Det valdes därför ut ett antal förskollärare till undersökningen som ansågs 

rimligt att hinna intervjua för att sedan även hinna analysera djupgående. 

Fördelen med att det användes en diktafon var att det skapades en bättre intervjusituation 

eftersom den som blev intervjuad inte behövde anteckna, utan istället kunde fokusera på att 

lyssna in svaren, ställa bra frågor samt ha ögonkontakt med personen som blev intervjuad. 

Detta skapade en bättre dialog och som i sin tur ledde fram till ett bättre och utförligare 

resultat. Nackdelen med att använda sig av en diktafon kan vara att intervjupersonen känner 

sig osäker på informationen den ger ut menar Løkken & Søbstad (1995), därmed började vi 

alltid att informera om att det som spelades in endast rörde deras uppfattningar samt att datan 

enbart skulle användas i studiesyfte, vilket gjorde förskollärarna bekvämare med situationen.  

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade vilket framkom vara en fördel eftersom 

det föreföll väsentligt att det fanns utrymme för kompletteringsfrågor för att få fram så 

mycket som möjligt av den intervjuade personens uppfattning.   

Studiens noggrannhet talar om hur tillförlitligt studien mäter det den ska mäta. Løkken & 

Søbstad (1995) menar att olika störningar kan leda till att svaren i intervjun blir felaktiga. En 

fördel med genomförandet av intervjuerna var att dem genomfördes i enskilt avskiljda rum på 

respektive förskola, det fanns då inga moment runtomkring som kunde upplevas som störande 

vilket genererade att studien fick större tillförlitlighet. För att studien skall ha trovärdighet 

måste den ge giltig kunskap, det vill säga, den måste mäta det som den är avsedd för (Løkken 

& Søbstad, 1995). Genom att det genomfördes en pilotintervju gick det att dra slutsatsen om 

studien hade trovärdighet eller inte. Detta granskades genom att kontrollera om studiens syfte 

och frågeställningar stämde överens med intervjupersonernas svar. Pilotintervjun visade att 
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intervjupersonernas svar hade en tydlig koppling till vad som var studiens syfte och därmed 

ansågs även studien som trovärdig. Eftersom studien är genomförd med kvalitativa intervjuer 

varav intervjupersonerna valdes ut genom ett strategiskt bekvämlighetsurval var inte målet att 

resultatet skulle kunna bli representativt. Syftet var att få fram så många skilda uppfattningar 

av fenomenet som möjligt och därmed lämnades tanken med generalisering. Stukát (2005) 

menar att det vid en kvalitativ studie är orelevant att veta hur många som svarat på ett visst 

sätt, det väsentliga ligger i variationen av uppfattningar och därmed finns det inte intresse för 

ett urval som är generaliserbart.  
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8. Slutsatser och implikationer  
 

Fysisk aktivitet dagligen uppfattas av verksamma intervjuade pedagoger, vara viktigt för 

barnen i förskolan. För att få en fullständig utveckling och inlärning uppfattas fysisk aktivitet, 

av de intervjuade förskollärarna, som en viktig faktor att väva in, samt inspirera barnen till, i 

förskolans pedagogik. Den teoretiska och praktiska kunskapen kan till fördel ses som 

beroende av varandra. Fenomenet idrottsförskolor som nyligen etablerats i Sverige använder 

sig av en pedagogisk verksamhet som väver samman teorin och praktiken. Detta för att 

upprätthålla en rörelseinspiration samt att leda barnen in på en framtid som innefattar fysisk 

aktivitet. Verksamheten i förskolan bör även utgå från barnens erfarenheter och det gör den 

lättast om barnen involveras i planeringen. Uppfattningen ifrån studien är att det inte 

förekommer en särskilt stor mängd resurser vad gäller tid, material, miljö och personal i 

förskolan för att utöva fysisk aktivitet. Detta kan ses som ett hinder, emellertid är 

uppfattningen att detta inte krävs om inställningen är rätt. Möjligheter i miljön kan man skapa, 

tid går att finna, material är man rätt så oberoende av och personal finns. Ett lustfyllt lärande 

går att skapa om viljan finns.  

8.1 Fortsatt forskning 

Studiens syfte var att ta reda på tio utvalda förskollärares uppfattningar om begreppet fysisk 

aktivitet samt vilka förutsättningar de uppfattar att barn i förskoleverksamheten har att utöva 

fysisk aktivitet när det gäller resurser såsom tid, miljö, material samt personaltäthet. Ingången 

i studien var alltså att ta reda på hur något uppfattades, och inte hur något egentligen såg ut. 

En tänkbar fortsatt forskning skulle kunna vara att ta reda på hur något faktiskt ser ut genom 

intervjuer samt observationer. Ett annat förslag är att rikta in sig på en av delarna, exempelvis 

möjligheter i miljön för att utöva fysisk aktivitet, och att undersöka den mer djupgående.  

8.2 Didaktiska implikationer  

Råd vi skulle vilja ge till förskollärare ute i verksamheten är att se till sin egen verksamhet. Se 

över tillgångarna och skapa möjligheter till fysisk aktivitet utifrån det. Involvera barnen, hitta 

på roliga aktiviteter tillsammans och lär av varandra. Tänk på att teoretisk kunskap inte 

behöver ses som en del och pratiskt kunskap som en annan. Låt dem sammansmälta och gå in 

i varandra. Gå ut i naturen så ofta ni kan, låt barnen få känna, låt dem få uppleva, låt dem få 

röra på sig. Ett tips är att bygga upp en hinderbana på utegården, ta det material som finns och 

använd fantasin. Ta hjälp av barnen och kreativiteten. Gör vad ni kan, med det ni har. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till förskollärare  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Halmstad högskola vid namn Matilda Christiansson och 

Dennis Pettersson som skriver vårt examensarbete nu under våren 2012. Vårt examensarbete 

innefattar pedagogers uppfattningar på barns fysiska aktivitet samt vilka förutsättningar 

pedagogerna uppfattar att barnen har till fysisk aktivitet i förskoleverksamheten. I vår 

undersökning kommer vi att genomföra tio kvalitativa intervjuer på fyra olika förskolor.  

Vi är intresserade av att komma till er förskola snarast möjligt för att göra enskilda intervjuer 

med var och en av er. Vi följer de forskningsetiska principerna vid vår undersökning. Detta 

innebär att intervjuerna, som kommer att spelas in med hjälp av en diktafon, kommer att 

transkriberas och därefter raderas. Det innebär även att ert deltagande i intervjun är frivilligt 

och ni kan givetvis välja att när som helst avbryta er medverkan. Era personuppgifter är 

konfidentiella vilket innebär att vi kommer att fingera era namn (så gäller även förskolans 

namn). Allt material vi samlar in genom vår intervju samt observation kommer att hanteras 

med största möjliga varsamhet så att ingen utomstående kan få tillgång till det. Vi kommer 

endast att använda materialet till vår undersökning och därefter radera det.  

Vi är mycket tacksamma om ni vill ställa upp och hjälpa oss i vår undersökning. 

Tack på förhand! 

Matilda Christiansson & Dennis Pettersson  

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:   Handledare: 
 

Matilda Christiansson   Lars Kristén  

07XX-XXXXXX                                                           035-XXXXXX  

 

 

Dennis Pettersson   Kristina Holmberg 

07XX-XXXXXX                                                  035-XXXXXX  
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide   

Vi har utfört en halvstrukturerad intervju som kommer att vara ostandardiserad. Vi har några frågor att 

utgå ifrån men vi är inte bundna vid dem. Vi kan komma att ställa kompletteringsfrågor, att hoppa 

över någon fråga, eller att ändra ordningsföljd om så blir aktuellt utifrån intervjupersonens svar. Vårt 

mål är att få ut så mycket som möjligt av intervjun, därmed ligger vikten inte vid att intervjuerna 

utformas likadant, utan vid personens svar och att följa upp dem.  

Intervjufrågor: 

 Hur uppfattar du begreppet fysisk aktivitet? 

 Den reviderade läroplanen har minskat fokus på fysisk aktivitet, hur uppfattar du 

detta? 

 Hur uppfattar du att det ser ut med resurser (personal, material) för fysisk aktivitet i er 

verksamhet? 

 Hur uppfattar du att det ser ut med förutsättningar för tid till fysisk aktivitet i er 

verksamhet? 

 Hur uppfattar du att förutsättningarna för fysisk aktivitet ser ut när det kommer till 

miljön i er verksamhet? 
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Bilaga 3 
 

Schema för resultat och analys 
 

Textavsnitt Underkategori Huvudkategori 

”Den spontana rörelsen har 

helt försvunnit, barn rör sig 

bara om det sker i planerad 

verksamhet.” 

Att fysisk aktivitet utövas 

strukturerat respektive 

spontant  

 

 

 

 

Förhållningssätt  

 

 

”Fysisk aktivitet kan vara att 

man är ute och klättrar i träd, 

men det behöver inte vara 

fullt fart utan kan också vara 

att man har Yoga” 

Att fysisk aktivitet utövas hög 

– respektive lågintensivt   

”Som pedagog i förskolan 

måste man ha rätt inställning 

till att vara fysisk aktiv, man 

måste förmedla till barnen att 

det är kul att röra på sig, det 

blir vad man gör det till.” 

Att fysisk aktivitet påverkas 

av pedagogens inställning  

”Barn måste ju vara fysiskt 

aktiva för annars missar de 

viktiga delar i sin utveckling. 

Man brukar säga att om man 

rör på kroppen så fastnar det 

i knoppen.” 

Att vara fysisk aktiv för att 

bidra till utveckling och 

inlärning   

 

 

 

 

Förutsättningar ”Tid i lokal är det dålig med 

men tid finns man måste bara 

prioritera vad man vill göra 

med den.”  

Att avsätta tid för planering 

samt utövning av fysisk 

aktivitet   

”Möjligheter finns inte alltid 

tillgängligt, möjligheter 

skapar man genom att ha rätt 

inställning och vilja att hitta 

dem.” 

Att skapa möjligheter och 

redskap i inne – respektive 

utemiljön  

 


